
Galeria „Ciasna” zaprasza na wystawę 
„Biurko Járy Cimrmana”.

Galerii,  przy  pomocy  Osób,  Których  Tożsamości  Nie
Możemy Zdradzić, udało się wytropić, odnaleźć i zdobyć
słynne biurko Járy Cimrmana. Biurko to zawiera nie tylko
niektóre  wynalazki,  artefakty  i  projekty  czeskiego
geniusza,  ale  też  obiekty  nierozpoznane,  a  nawet
nierozpoznawalne. Duży problem dla galerii stanowiło nie
tylko  sprowadzenie  Biurka,  ale  też,  a  może  przede
wszystkim,  przetłumaczenie  opisów  poszczególnych
szuflad  z  języków:  czeskiego,  staroczeskiego,
niemieckiego i jego odmiany określanej  jako austriackie
gadanie.  Wystawa ta będzie, na razie, poświęcona tylko
zewnętrzu tego przedmiotu, gdyż wnętrze wymaga jeszcze
wielu dokładnych i niebezpiecznych badań.

A teraz  kilka  słów poświęconych  właścicielowi  biurka.
Jára  Cimrman  jest  ogólnie  znanym  i  podziwianym
w Czechach, częściowo też i w innych krajach, wynalazcą,
filozofem,  lekarzem  wielu  specjalności,  obieżyświatem
(světoběžník - Světoběžník JC doskonałe piwo warzone
U Čápa przy Muzeum Czasów Cimrmana w Příchovicach)
i  tancerzem.  Żył  on  w różnych  czasach,  trudno  jest  je
ustalić dokładnie, ponieważ nie istniał cieleśnie. Wiadomo
natomiast  dokładnie,  kiedy  odkrył  obydwa  bieguny,
a ponoć nawet trzeci. 

Ze  względu  na  nadmiar  informacji  o  Cimrmanie,  jego
osiągnięciach  (i  wręcz  przeciwnie),  znajomościach
i posiadanych artefaktach, wystawy Cimrmanowskie będą
się jeszcze odbywać, miejmy nadzieję, że już w obecności
gości. Jak tylko zginą wraz z koronawirusem, obostrzenia
pandemiczne, zaprosimy także na wystawę multimedialną,
z  prezentacją,  cimrmanowskiej  w  specyfice,  symfonii,
którą stworzył Jára Válek.

Al  Bakino,  nie  bacząc  na  niebezpieczeństwa  związane
z  penetracją  Nieznanego,  wydobył  z  dwu  szuflad
interesujące go przedmioty. Dzięki niemu już wiemy, jak
wyglądały  okrągłe  znaczki,  a  także  Kolejowy  Bicykl
Wojskowy! Dziękujemy!

Galeria  „Ciasna”  ogłasza  2021  rok  rokiem  Járy
Cimrmana na terenie Galerii i terenach przyległych.

Wystawa 264

Zrealizowano przy pomocy 
środków budżetowych 
Miasta Jastrzębie-Zdrój

Galeria czynna:
pon. - czw.  9-16
piątek          9-12

w inne dni i o innych
porach po uzgodnieniu
lub na własne ryzyko.

Opracowanie katalogu
Galeria  „CIASNA”

ul. Katowicka 17  /25
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. (0-32) 4716-456   kom. +48 667542341
ciasna.dl.pl

http://ciasna.netarteria.info/
www.facebook.com/Galeria.Ciasna/

https://www.zonerama.com/GaleriaCiasna/
e-mail:ciasna@gazeta.pl, GaleriaCiasna@wp.pl 

„Biurko Járy
Cimrmana”

„Kabinet Járy
Cimrmana”

Jastrzębie-Zdrój 17.12.2020 do 8.01.2021



Kolejowy bicykl wojskowy


